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SLOWJUICER

Rhino Series
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WAARSCHUWING:
1. Om schade en letsel te voorkomen, dient de gebruiker voor gebruik deze
handleiding te lezen en te begrijpen. Het apparaat is bedoeld voor
huishoudelijk gebruik zoals beschreven in deze handleiding. De slowjuicer is
alleen geschikt voor gebruik binnen.
2. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
3. DIT PRODUCT BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

WWW.BYZOO-GLOBAL.COM

Bedankt voor uw aankoop van de BYZOO RHINO HORIZONTAL
SLOWJUICER. Lees deze instructies aandachtig voor gebruik en
let extra op de volgende richtlijnen.
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Multifunctionele juicer en foodprocessor
1. De BYZOO RHINO HORIZONTALE SLOWJUICER perst eﬃciënt
zacht en hard fruit.
2. De BYZOO RHINO HORIZONTALE SLOWJUICER perst alle
soorten groenten, inclusief selderij, wortelen, radijs en
bladgroenten zonder dat de natuurlijke smaak en voedingsstoffen verloren gaan. Tijdens het slowjuicen blijven verse smaak
en voedingsstoﬀen behouden.
3. Met de BYZOO RHINO HORIZONTALE SLOWJUICER kunt u
eenvoudig tarwegras, aloë bladeren en andere natuurlijke
producten persen. Geniet van het beste dat de natuur aan
rawfood biedt en pers het uit om nog meer voordelen van alle
voedingsstoﬀen te benutten.
4. De BYZOO RHINO HORIZONTALE SLOWJUICER is ook
geschikt voor het ﬁjnmaken van onder andere verse kruiden en
gember. Zachte voeding voor speciale diëten voor kleine
kinderen of ouderen zijn heel makkelijk te bereiden dankzij de
bijgeleverde dichte zeef.
5. Met behulp van de dichte zeef en bijgeleverde opzet stukjes
is de BYZOO RHINO HORIZONTALE SLOWJUICER tevens een
pastamaker. Verse pasta of noedels maakt u binnen een paar
minuten. Meer informatie vindt u op pagina 9.
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ALGEMENE BESCHRIJVING EN ONDERDELEN

ALGEMENE BESCHRIJVING EN ONDERDELEN
ONDERDELEN SLOWJUICEN

Sluitring

Handvat

Trechter

Pulpuitgang
bedekking

AAN-UIT
Schakelaar

Wormwiel

Fijne zeef
Maalhuisafsluiter

Maalhuis

AAN UIT REV

Motorblok

ONDERDELEN FIJNMALEN

Stamper

Pulp bak

Schoonmaakborstel

Juice bak

Trechter

Ronde
noodle
dop

Platte
noodle
dop

Broodstengel
dop

Dop

BIJGELEVERDE ONDERDELEN
1 Motorblok, 1 sapbak, 1 pulpbak, 1 Stamper, 1 Schoonmaakborstel, 1 trechter,
1 maalhuis, 1 wormwiel, 1 ﬁjne zeef, 1 dichte zeef, 1 maalhuisafsluiter,
1 Pulpuitgang bedekking, 2 ronde noodle doppen, 2 platte noodle doppen,
2 broodstengel doppen, 1 handleiding.
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Wormwiel

Dichte zeef
Maalhuisafsluiter

4

Maalhuis

VOORZORGSMAATREGELEN
1. De veiligheidsmaatregelen dienen voor gebruik van de slowjuicer te
worden gelezen en begrepen.
2. Gebruik alleen 220V~240V AC.
3. Om elektrische schokken te voorkomen, mag het motorblok nooit in
water of andere vloeistof geplaatst worden. Kom niet aan de stekker of
schakelaar met natte handen.
4. Zorg ervoor dat de aansluiting geaard is. Niet aarden op een gasleiding, kunststof waterleiding of telefoonlijn etc.
5. Indien het apparaat gebruikt wordt in de buurt van kinderen of
anderen met beperkte motoriek of beperkte capaciteiten, dan is strikte
supervisie noodzakelijk.
6. Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Koppel het
apparaat altijd los als het onbeheerd achtergelaten wordt, voordat het
in elkaar gezet of schoongemaakt wordt.
7. Plaats het apparaat op een vlakke stabiele ondergrond en vermijd
contact met bewegende delen.
8. Gebruik nooit een apparaat waarvan het netsnoer of de stekker
beschadigd is, als de machine niet goed werkt of als het apparaat
gevallen is of op enige wijze beschadigd. Neem contact op met de
klantenservice voor onderzoek en reparatie.
9. Het gebruik van onderdelen en accessoires die niet door de fabrikant
bij het product zijn meegeleverd, kan letsel, elektrische schok of brand
veroorzaken.
10. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of aanrecht hangen.
11. Zorg er altijd voor dat de sluitring op het motorblok altijd goed
dichtgedraaid is tijdens gebruik.
12. Zet na elk gebruik van uw slowjuicer de schakelaar altijd uit. Zorg
ervoor dat de motor en persschroef geheel gestopt zijn voordat u de
onderdelen demonteert.
13. Steek nooit uw vingers of andere objecten in de slowjuicer terwijl
deze in gebruik is. Indien ingrediënten in de opening vast komt te zitten,
gebruik dan de stamper of een ander stuk groente of fruit om het naar
beneden te duwen. Wanneer dit niet mogelijk is, zet dan het apparaat
uit en demonteer de slowjuicer om de voedselresten te verwijderen.
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GEBRUIK EN REINIGING VAN DE RHINO
1

De BYZOO RHINO HORIZONTALE SLOWJUICER kan sap uit ongeschilde groenten en fruit persen, maar we raden u aan om alles
goed te wassen en dikke schillen te verwijderen.

2

Snijd groenten en fruit in de lengte in kleine stukken (ongeveer 3
tot 4 cm) zodat het sap er beter uit geperst kan worden en
verwijder harde pitten.

3

Zet de machine aan, doe de ingrediënten stuk voor stuk en laat
deze draaien tot alle sap uit de ingrediënten geperst is. Doe niet
te snel en te veel stukken groenten en fruit tegelijkertijd in de
vulopening, maar geef het wormwiel de tijd om alles goed uit te
persen.

4

Als de juicer enigszins begint te trillen, dan schakelt u de machine
uit om het maalhuis te legen. Als de juicer enigszins begint te
trillen, dan schakelt u de machine uit om het maalhuis te legen.

5

Nadat u de laatste stukken groenten of fruit in de vulopening
heeft gedaan, dient u de slowjuicer iets langer te laten draaien,
zodat alle sap uit de ingrediënten geperst wordt.

6

Klik op [REV] om de machine te laten stoppen. De motor stopt niet
meteen uit veiligheidsredenen. Door op [REV] te drukken zal de
motor langzaam tot stilstand gebracht worden.

7

Reinig de onderdelen uw BYZOO RHINO HORIZONTALE SLOWJUICER na elk gebruik.

8

Gebruik die machine niet langer dan 30 minuten aaneengesloten.
Zet de machine niet aan zonder ingrediënten toe te voegen.

REINIGINGS INSTRUCTIES
Reinig de persschroef en zeef van de BYZOO RHINO HORIZONTALE SLOWJUICER met
handwarm water. Voeg eventueel vaatwasmiddel toe en spoel goed af. De onderdelen zijn
niet geschikt voor reiniging in een vaatwasser of andere droger. Het motorblok mag niet in
water of andere vloeistof gezet worden, noch afgespoeld worden onder de kraan. Reinig de
onderdelen altijd direct na elk gebruik om te voorkomen dat pulpresten opdrogen en niet
alleen de gaten van de zeef verstoppen, maar ook aan de overige onderdelen vast blijven
zitten. Hierdoor wordt het lastiger om de juicer weer in elkaar te zetten of schoon te maken.
Ook kan dit invloed hebben op de prestatie van de machine.
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GEBRUIK VAN HET PRODUCT

0

Zet de slowjuicer op OFF voordat u het maalhuis of
andere onderdelen demonteert. Verwijder het maalhuis
van het motorblok door de sluitring in tegengestelde
richting te draaien. Open voorzichtig de
maalhuisafsluiter om het wormwiel en de zeef eruit
te halen. Was de onderdelen na elk gebruik af met
handwarm water met afwasmiddel. De
onderdelen van de slowjuicer mogen NIET in
de vaatwasser of andere droger gereinigd
worden.

8

Gebruik de machine NIET langer dan 30 minuten aaneengesloten.
Dit kan de motor beschadigen door oververhitting. Na maximaal
30 minuten gebruik zet u de machine uit en laat u de motor goed
afkoelen voordat u deze opnieuw kunt gebruiken. Ondertussen
reinigt u dan ook de zeef, persschroef en maalhuis.

PO

7

PO

7

NE

Druk op de ON-knop en doe klein gesneden
stukken groenten en fruit een voor een in de
vulopening. Gebruik de stamper om groenten en
fruit zacht naar beneden te duwen in de vulopening.
Laat de machine draaien, terwijl u de groenten en fruit
stukken in de vulopening doet.

PO

Plaats de pulp- en sapbakjes onder het maalhuis.
Vervolgens steekt u de stekker stevig in
het stopcontact.

NE

4

NE

PO
NE

Fijnmalen:
Plaats het wormwiel in het maalhuis.
Plaats de dichte zeef op het wormwiel.
De maalhuisafsluiter komt vervolgens
op het uiteinde van het maalhuis.
Draai de afsluiter tegen de wijzers van
de klok in totdat het stevig op zijn plek klikt.
Voor het maken van pasta of noedels gaat u naar pagina 9.

Stop nooit bestek, vingers of andere voorwerpen
behalve de bijgeleverde stamper in de vulopening.
Indien het wormwiel stopt met draaien of de
machine stopt, zet de machine dan kort met de
REV-knop in de reverse modus. Zet daarna
het apparaat met de ON-knop weer in de
standaard modus.

1
5 4 3 2

6

Slowjuicen:
Plaats het wormwiel in het maalhuis.
Plaats de ﬁjne zeef op het wormwiel.
De maalhuisafsluiter komt vervolgens
op het uiteinde van het maalhuis.
Draai de afsluiter tegen de wijzers van de
klok in totdat het stevig op zijn plek klikt.
Bevestig de pulpuitgang bedekking op de maalhuisafsluiter.

3

5

CLOSE

OPEN

NE

PO

0

2

Verbind het maalhuis met het motorblok
door de sluitring met de wijzers van de klok
mee naar Close te draaien. Plaats de trechter
op de vulopening van het maalhuis.

1
5 4 3 2

1

GEBRUIK VAN HET PRODUCT
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PASTA, NOEDELS, BROODSTENGEL
EN IJS ETC. MAKEN
1 Open de maalhuisafsluiter.Vervang de ﬁjne zeef door de dichte zeef.
Kies en plaats de gewenste noodle dop op de maalhuisafsluiter
(zonder het genummerde gedeelte met pulpuitgang bedekking)
Draai de complete
maalhuisafsluiter tegen de wijzers
van de klok in tot deze vastklikt op
het maalhuis.

DE JUISTE ZEEF KIEZEN

Ingrediënt

Zeef

Citrusvruchten
Fruit
Bladgroenten

2

3

4

Strooi een kleine hoeveelheid bloem op een bord,
geplaatst onder de pulpuitgang.
Druk op de ON-knop. Duw pasta deeg
door de vulopening zonder stoppen.

Fijne Zeef

Harde en zachte
groenten
Tarwegras
Rode/groene peper
knoflook, gember, verse
kruidengeweekte rijst en
bonen verse vis en vlees

Dichte Zeef

Pasta, noedels,
broodstengel ijs etc.

Dichte Zeef

Gebruik een schaar om de paste op de
gewenste lengte af te knippen.

Koppel het maalhuis los van het motorblok en haal de onderdelen los
om eerst af te spoelen onder de koude kraan. Reinig daarna de
onderdelen in handwarm water in de gootsteen. Zorg ervoor dat de zeef
goed geborsteld wordt met bijgeleverde borstel, zodat de gaten altijd goed
openblijven. Plaats het apparaat of de onderdelen nooit in de vaatwasser,
droger, magnetron etc. Dompel het motorblok nooit onder water of
andere vloeistof en spoel het nooit af onder de kraan.
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WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

PRODUCT SPECIFICATIES RHINO

Controleer de onderstaande gegevens voordat u contact opneemt met uw
BYZOO-distributeur. Als u informatie nodig heeft of als u een probleem ondervindt, neem dan contact op met de plaatselijke BYZOO-distributeur. Vermeld het
serienummer of de streepjescode van de fabrikant indien u met de klantenservice contact opneemt.
HET APPARAAT WERKT NIET
Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. Controleer of de onderdelen
van het apparaat correct volgens de gebruiksaanwijzing gemonteerd zijn.
Raadpleeg de montage voorschriften of neem contact op met uw plaatselijke
BYZOO-distributeur voor assistentie.
DE MAALHUISAFSLUITER GAAT NIET OPEN
Is er nog veel pulp achter gebleven in het maalhuis? Zet de machine aan om de
pulp uit de machine af te voeren. Draai vervolgens de maalhuisafsluiter in
tegengestelde richting open. Gebruik geen kracht of druk om de maalhuisafsluiter los te krijgen. Als het nog steeds niet lukt, neem dan contact op met uw
plaatselijke BYZOO-distributeur.
MACHINE STOPT TIJDENS NORMAAL GEBRUIK
Heeft u grote hoeveelheden of te grote stukken tegelijkertijd gebruikt? Raadpleeg
pagina 8 van deze gebruiksaanwijzing en volg de instructies voor het gebruik van
de [REV] knop. Indien het probleem nog niet is opgelost, neemt u contact op met
uw plaatselijke BYZOO-distributeur
ER ZIJN MARKERINGEN OP DE PERSSCHROEF ALS RESULTAAT VAN HET
PRODUCTIEPROCES
Deze zijn een normaal gevolg van het productieproces en geven geen problemen
voor het gebruik.
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE FIJNE EN DICHTE ZEEF?
Voor het persen van sap uit ingrediënten gebruikt u de ﬁjne zeef met kleine
gaatjes aan beide kanten van de zeef. Voor het maken van pasta etc. gebruikt u
de dichte zeef. Raadpleeg pagina 10 voor de keuze van de juiste zeef.
HET MAALHUIS SCHUDT TIJDENS HET JUICEN
Licht schudden kan optreden door het bewegen van de motor. Grote of kleine
bewegingen treden op afhankelijk van de textuur van pulp van de ingrediënten
(hard of taai). Dit is normaal als de persschroef draait en houdt u er rekening
mee dat dit geen storing is. Harde ingrediënten (bijvoorbeeld wortel/aardappel/radijs/biet etc.) kunnen het maalhuis meer laten schudden dan zachte
ingrediënten.
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BYZOO HORIZONTALE
SLOWJUICER

Productnaam:
Model No.:

RHINO

Voltage:

220~240V

Frequentie:

50Hz

Energieverbruik:

Max 250W

Snelheid:

43-45RPM

Snoerlengte:

4.6Ft / 1.4M

Motor:

Induction Motor

Zekering:

5A

Gewicht:

Circa 5.6Kgs
Breedte 11inch / 28.0cm
Lengte 15.75inch / 40.0cm
Hoogte 13.2inch / 33.5cm

Afmetingen:

Gebruik:

Maximaal 30 minuten achterelkaar

Vanwege de continue verbeteringen aan onze producten kunnen
sommige speciﬁcaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.
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VERWIJDEREN VAN OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN

GARANTIE
10 jaar fabrieksgarantie op motor, 5 jaar op onderdelen

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in
the European Union and other European countries with separate
collection systems).

Dit symbool op het product of op de verpakking
geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. In plaats daarvan
wordt het overhandigd aan het toepasselijke
inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische
en elektronische apparatuur. Door ervoor te
zorgen dat dit product op de juiste manier wordt
verwijderd, helpt u mogelijke nadelige gevolgen
voor het milieu en de menselijke gezondheid te
voorkomen, die anders zouden kunnen worden
veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit
product. Het recyclen van materialen draagt bij aan
het behoud van natuurlijke bronnen.

Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact
op met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
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Byzoo geeft op deze BYZOO HORIZONTALE SLOWJUICER garantie met betrekking
tot materiaal- en constructiefouten voor huishoudelijke gebruik. Op de motor
geldt deze garantie 10 jaar en op alle onderdelen 5 jaar vanaf de aankoopdatum
van de originele koper. Als de BYZOO HORIZONTALE SLOWJUICER tijdens het
normale huishoudelijke gebruik een defect vertoont binnen de garantieperiode,
neemt u contact op met uw verkooppunt voor afhandeling van de garantie. De
machine zal gerepareerd worden en onderdelen eventueel vervangen. Bewaar de
originele verpakking en omdoos voor het veilig retourneren van de slowjuicer
voor reparatie om transportschade te voorkomen.

De garantie geldt niet voor:

•Schade, per ongeluk of anders, aan de BYZOO HORIZONTALE SLOWJUICER, die
niet het gevolg is enige fabricage- of materiaalfout.
•Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongeval, misbruik, commercieel
gebruik, aanpassingen aan het apparaat, het niet opvolgen van de handleiding.
•Schade veroorzaakt door gebruik van onderdelen of reparatie die niet
goedgekeurd zijn of uitgevoerd door BYZOO-distributeurs.
Indien u de BYZOO HORIZONTALE SLOWJUICER beschadigd ontvangen heeft,
dient u direct contact op te nemen met uw verkoper. De verkoper zal de schade
moeten claimen bij de vervoerder. Bewaar al het verpakkingsmateriaal etc. tot u
verdere instructies heeft ontvangen van uw verkoper en eventueel hun vervoerder voor inspectie van de klacht.
Stuur uw BYZOO HORIZONTALE SLOWJUICER niet op voor reparatie voordat u
contact geeft gehad met de klantenservice en u bericht heeft gekregen, dat u de
machine op dient te sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vorm van
schade of verlies.
In geen enkel geval zal onze aansprakelijkheid de verkoopwaarde van de BYZOO
HORIZONTALE SLOWJUICER overstijgen. Wij kunnen geen garantie verlenen op
onderdelen of reparatie die niet verstrekt zijn of uitgevoerd zijn door onze
BYZOO-distributeurs. Deze garantie geeft u speciﬁeke rechten. Om optimal
gebruik te kunnen maken van uw BYZOO HORIZONTALE SLOWJUICER, leest u en
volgt u alle instructies op in deze handleiding.

Met vriendelijke groet,
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